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Plan for arrangementer og møter – generell informasjon
• Statnett oppdaterer jevnlig en plan for arrangementer og møter med bransjen i regi 

av system- og avregningsansvarlig. 
• Siste oppdaterte møteplan finnes på Statnett.no som et dokument på siden Dialog og 

samarbeid med bransjen

• Som følge av korona-situasjonen har møtene siden mars 2020 vært gjennomført 
som web-møter. Erfaringer med dette er gode, og har fått flere deltagere i møtene. 
Fremover vil vi fortsette med web-møter som et supplement til fysiske møter.

• Konkrete endringer av planlagte arrangementer og møter på kort sikt:
• Systemansvarliges årsmøte (tidligere Systemoperatørforum) ble utsatt i 2020, og planlegges 

nå høsten 2021, fortrinnsvis som fysisk møte dersom situasjonen tillater det.
• Vi etablerer Energimarkedsforum, med planlagt møte (web) i august/september 2021. 
• Driftstekniske møter ble utsatt i 2020, og  planlegges nå for nord i mai 2021(web), og for sør 

i november.
• Neste Fosweb dialogforum planlegges til november 2021.
• Det gjøres noen endringer i referansegruppene:

• Ny referansegruppe for datautveksling i bransjen
• Fast nasjonal referansegruppe for CCM/flytbasert erstattes av Energimarkedsforum og 

fagmøter ved behov.  
• Referansegruppe for FCR er avsluttet
• Referansegruppe for stasjonsgruppeinndeling er avsluttet. Bilateral dialog pågår.

Fremtiden er elektrisk

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/utvikling-av-kraftsystemet/dialog-og-samarbeid-med-bransjen/
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Møteplan 2021 – oppdatert mai 2021



Åpen informasjon / Public information

Årshjul faste fora 
Statnett 

systemansvaret 
og avregningSystemansvarliges årsmøte

Forum for systemtjenester
Avregningskonferansen

Årshjul for faste fora – systemansvaret og avregning (2021)

Dialog systemdrift / systemdrifts- og markedsutvikling
Dialog avregning

ISB IKT-gruppe
ISB IKT-gruppe

Driftsteknisk møte nord

Kundeforum balanseavregning

Kundeforum balanseavregning

Kundeforum balanseavregning

Dialogforum med bransjen

Fosweb dialogforum

(Fosweb dialogforum)

Energimarkedsforum

Driftsteknisk møte sør



Åpen informasjon / Public information

Faste fora og andre møteplasser 2021

Faste arrangementer / fora 
Referansegrupper 

(ad hoc)
begrenset deltakelse

Fagmøter   
ved behov

Systemansvarliges 
årskonferanse

(Årlig)

Energimarkedsforum 
NY (Årlig)

TSO/DSO 
samarbeidsforum

(4 møter/år)

Driftstekniske møter i 
nord og sør (Årlig)

Avregningskonferansen
(Årlig)

ISB IKT-gruppe 
(2 møter/år + eksra i 2021-22)

NBM: Balansering og 
15 min i markedene

CCM/Flytbasert
(Avsluttes, dekkes i nytt 
energimarkedsforum)

Kundeforum 
balanseavregning

(3 møter/år)

FCR (avsluttet) 

Fosweb dialogforum
(1-2 møter/år)

Stasjonsgruppe-
inndeling 

(avsluttet som egen gruppe)

Fos §14 søknader i 
foswebForum for 

systemtjenester (Årlig)

Datautveksling NY

Fagmøter           
• Høringsmøter ved 

endring av praksis 
/ om retningslinjer

• Om europeiske 
høringer

• Faglige tema som 
ikke dekkes andre 
steder
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Arrangementer/fora – faste (I/III)
Arrangement Formål Målgruppe Innhold Frekvens Ansvarlig

Systemansvar-
liges årsmøte 
(Systemoperatør-
forum)

Informere og dialog med 
bransjen om utviklingen. 
Strategisk, overordnet, de 
store linjene.

Konsernledere i 
bransjen. 
Bransjeorg. 
Myndigheter.
Åpent arrangement.

Erfaringer fra driften.
SMUP: Sentrale utviklings-
trekk, problemstillinger, 
målbildet, løsninger, 
roadmap.

Årlig Kristin L. 
Munthe /
Tom 
Tellefsen

Energimarkeds-
forum – NY

Informasjon og dialog om 
utvikling av 
energimarkedene.

Aktører i 
energimarkedene

Åpent arrangement.

Day-ahead og intradag 
markeder.
Erfaringer. 
Problemstillinger.
Roadmap (endringer, 
utvidelser).

Årlig Kjell Arne 
Barmsnes

Forum for 
systemtjenester

Fora pålagt av RME for å 
drøfte betaling for 
systemtjenester.
Informasjon og dialog om 
utvikling av system- og 
balansetjenester.

Leverandører av 
system- og 
balansetjenester.

Åpent arrangement.

System-/balansetjenester.
Erfaringer. Problemstillinger.

Utviklingstrekk og -tiltak.
Betaling for systemtjenester.
Innlegg fra aktører.

Årlig Martha Marie 
Øberg

Driftsteknisk 
møte
- region sør
- region nord

Informere og diskutere 
driftshendelser/forhold 
med fokus på 
erfaringsutveksling og 
forbedring.

Personell tilknyttet 
driftsentralmiljøer.

Åpent arrangement.

Problemstillinger og ulike 
hendelser i driften.
Utviklingsbehov og tiltak.

Hvert annet 
år i sør.
Hvert år i 
nord.

Geir Kåsa
Bjarne 
Sætrum
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Arrangementer/fora – faste (II/III)
Arrangement Formål Målgruppe Innhold overordnet Frekvens Ansvarlig

Samarbeidsforum 
med bransjen -
TSO-DSO 
(ikke åpent fora)

Samle bransjen om 
retning for utviklingen 
av systemdriften i 
distribusjonsnettet og 
rammer og 
anskaffelsesløsninger 
for bruk av fleksibilitet. 

Nettselskaper og deres 
bransje-organisasjone. 

Faste deltakere.
RME deltar fast. 

Forum for strategisk og 
praktisk diskusjon av 
grensesnittet TSO/DSO og 
regional driftskoordinering. 

4 ggr/år Anne Sofie 
Risnes

ISB – IKT-
gruppe for
systemtjenester 
og balanse-
ansvaret

Legge til rette for 
koordinert 
implementering av nye 
IT-løsninger i bransjen, 
knyttet til våre 
utviklingstiltak.

Representanter som 
utvikler og drifter IT-
løsninger hos aktørene, 
samt systemleverandører.

Åpent arrangement.

Plan for IT-implementering 
av nye løsninger, - med 
tidsperspektiv 1-2 år frem.

2 møter/år. 
Aktuelt med 
ekstra 
møter i 
2021 og 22. 

Lars Martin 
Teigset

Fosweb
dialogforum

Legge til rette for en 
åpen dialog om bruk og 
utvikling av Fosweb og 
de ulike applikasjonene

Brukere og potensielle 
brukere av Fosweb, 
rapporteringspliktige 
selskaper nett- og 
produksjon.

Åpent arrangement.

Orientere om pågående
Fosweb utvikling, få innspill 
fra brukerne av Fosweb 
om forbedringer, 
utvidelser og tilpasninger.

1 - 2 
møter/år

Hans Olav 
Ween
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Arrangementer/fora – faste (III/III)
Arrangement Formål Målgruppe Innhold Frekvens Ansvarlig

Avregnings-
konferansen

Informere og 
dialog med bransjen 
om utviklingen. 
Strategisk, overordnet, 
de store linjene.

Balanseansvarlige, 
nettselskaper, 
kraftleverandører, IT-
leverandører

Åpent arrangement.

Utviklingen av 
kraftmarkedet, 
videreutvikling av Elhub, 
eSett

Årlig Kristian 
Bernseter

Kundeforum 
balanse-
avregning

Utvikling av 
balanseavregnings-
tjenesten for å fremme 
verdiskapning –
arena for innspill og 
diskusjon.

Balanseansvarlige og 
nettselskaper.

Problemstillinger knyttet 
til balanseavregning, 
oppgjør, eSett, Elhub

3 møter/år Kristian 
Bernseter
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